
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH VII-VIII 

 

1.Uczniowie są oceniani według 6-cio stopniowej skali: 

 a) ocena celująca 

Zakres i jakość wiadomości: wiadomości zdobyte poprzez samodzielną lekturę, a ich zakres z 

wymaganiami zawartymi w podstawie programowej; 

Rozumienie materiału naukowego: zgodne z nauką rozumienie uogólnień i związków między nimi 

oraz wyjaśnienie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz; 

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami: samodzielne i sprawne posługiwanie się 

wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych; 

Kultura przekazywanie wiadomości: poprawny język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią 

naukową, wysoki stopień kondensacji wypowiedzi; 

b) ocena bardzo dobra 

Zakres i jakość wiadomości: opanowanie całego materiału programowego, wiadomości powiązane ze 

sobą w logiczną całość; 

Rozumienie materiału naukowego: właściwe rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz 

wyjaśnienie ich bez pomocy nauczyciela; 

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami: umiejętne wykorzystywanie wiadomości w 

teorii i praktyce bez pomocy nauczyciela; 

Kultura przekazywania wiadomości: poprawny język i styl, poprawne posługiwanie się terminologią 

naukową; 

c) ocena dobra 

Zakres i jakość wiadomości: opanowanie materiału programowego 

Rozumienie materiału naukowego: poprawne rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz 

wyjaśnianie zjawisk inspirowane przez nauczyciela; 

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami: stosowanie wiadomości w praktyczny 

sposób, stosowanie wiedzy w praktyczny i teoretyczny sposób przy pomocy nauczyciela; 

Kultura przekazywania wiadomości: brak błędów językowych, drobne błędy stylistyczne, podstawowe 

pojęcia w terminach naukowych, język umiarkowanie skondensowany; 

d) ocena dostateczna 

Zakres i jakość wiadomości: zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych ; 



Rozumienie materiału naukowego: dość poprawne rozumienie podstawowych uogólnień oraz 

wyjaśnienie ważniejszych terminów  z pomocą nauczyciela; 

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami: stosowanie poznanych zagadnień w 

praktyczny i teoretyczny sposób przy pomocy nauczyciela; 

Kultura przekazywania wiadomości: nieliczne błędy, wiadomości przekazywane w języku zbliżonym 

do potocznego 

e) ocena dopuszczająca 

Zakres i jakość wiadomości: niepełna znajomość podstawowego materiału programowego, 

wiadomości luźno zestawione; 

Rozumienie materiału naukowego: brak rozumienia podstawowych uogólnień; 

Posługiwanie i operowanie nabytymi wiadomościami: brak umiejętności stosowania  wiedzy nawet 

przy pomocy nauczyciela; 

Kultura przekazywania wiadomości: liczne błędy, nieporadny styl, trudności wypowiedzi 

f) ocena niedostateczna 

Zakres i jakość wiadomości: rażący brak wiadomości programowych i jedności logicznej między 

wiadomościami; 

Rozumienie materiału naukowego: zupełny brak rozumienia uogólnień oraz kompletna 

nieumiejętność wyjaśniania zjawisk; 

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami: zupełny brak umiejętności stosowania 

wiedzy; 

Kultura przekazywania wiadomości: bardzo liczne błędy, rażąco nieporadny styl, duże trudności w 

mówieniu; 

3. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są: 

 a) zakres wiadomości i umiejętności 

 b) rozumienie materiału naukowego 

 c) umiejętności stosowania wiedzy 

 d) kultura przekazywania wiadomości 

4. Przewiduje się następujące źródła informacji , prowadzące do ustalenia  oceny bieżącej: 

 a) odpytywanie ustne 

 b) sprawdziany pisemne 

 c) kartkówki 



 d) prace pisemne 

 e) projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów 

 f) czytanie 

 g) aktywność ucznia podczas zajęć 

 h) przygotowanie i przeprowadzenie fragmentu lekcji 

5. Waga ocen 

Ustala się wagi dla poszczególnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

Waga 3 – sprawdzian, test, dłuższa praca pisemna; 

Waga 2 – krótki sprawdzian, kartkówka ( obejmująca zagadnienia gramatyczne), odpowiedz ustna, 

krótka praca pisemna, praca na lekcji, przygotowanie i przeprowadzenie fragmentu lekcji;  

Waga 1 – mini projekt, kartkówka z ostatniej lekcji, przygotowanie do lekcji, czytanie; 

Waga 0 – ćwiczenia wykonywane na lekcji, ocena poprawiona 

6. Wszystkie prace pisemne ( sprawdziany, testy, kartkówki) oceniane są według następującej skali: 

  0% - 35%  niedostateczny 

36% - 44%  dopuszczający  

45% - 49%  dopuszczający 

50% - 57%  dostateczny – 

58% - 64%  dostateczny 

65% - 70%  dostateczny + 

71% - 74%  dobry- 

75% - 79%  dobry 

80% - 85%  dobry + 

86% - 89%  bardzo dobry – 

90% - 93%  bardzo dobry 

94% - 96%  bardzo dobry + 

97% - 100% celujący 

 

 



7. Średniej ważonej przyporządkowuje się następującą ocenę szkolną: 

niedostateczny  1,00 – 1,59 

dopuszczający  1,60 – 2,89 

dostateczny  2,90 – 3,70 

dobry   3,71 – 4,70 

bardzo dobry  4,71 – 5,50 

celujący  5,51 – 6,00 

   
 
 


